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hain erraza Jesusi jarraitzea. Edo bildur dira; edo uste hobea dabe 
ohituretan eta legekerietan. Jesusek inguru horretatik askatu nahi 
ditu (askatu egin nahi gaitu); baina ezin da ulertu Jesusek egin nahi 
dauana: hain dagoz, eta hain gagoz geuretxoan zarratuta! Jesus ez 
da sartzen ulermoldeotan; kanpora urten behar dabe, banan-
banan, ahizta biak; eta judeguen bildurrez gainera. Eta Jesusek 
negar egin behar dau bere lagunak hain loturik ikustean. Bera Jain-
koari loturik bizi da; eta ez dauka ezer eskatu beharrik, dana bere 
esku itxita daukalako Aitak; horregaitik eskerrak emoten ditu. Eta, 
minduta, aurpegira botaten deutse Jesusek euren bihotz-
gogorkeria: “ez deutsut esan, sinisten badozu, Jainkoaren aintza 
ikusiko dozula”? Eta Jesusek, heriotzatik bizira egiten deutso dei 
hilobian dagoan Lazarori, Jaungoikoaren lanak eginez. Baina begira 
zer dinon gertakizun harrigarri honetan. 
 
    Lazarok, esku-oinak loturik urteten dau hilobitik: harrigarria! 
Judeguen ohiturek eta jokabideek oraindino lotuta daukela adie-
razten dau. Eta eurek askatu behar dabela, gainera: “askatu eizue, 
eta itxi ibilten” dinotse-ta. Eta Lazaro ba doa, aske, baina ez bere 
arrebengana eta lagunengana, biziaren Egileagana, Jainkoagana 
baino. Horixe adierazten deusku gertakari honek. Eta euren arteko 
askok sinistu egiten dabe Jesusengan; baina beste asko agintarien-
gana bihurtuko dira, bildurrez, holangorik ezin onartu daitekela-ta. 
 
 
 
Beste abesti batzuk 
 
Zabaldu egizuz, Jauna, zure errukizko ateak 
eta askatu guregan pekatuaren kateak. 
Parka, Jauna zure semeon hutsegiteak. 
 
Parkatu eiguzu, Jauna, egin dogun txarragaitik; 
parkatu baita egiteko itxi dogun onagaitik 
eta ez gaitezan aldendu zure bidetik. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu mun-
duko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu mun-
duko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona mun-
duko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren 
mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
Jaunartzerako abestia 
 
Oharra: Jaunartzea isilean egin daiteke, eta ondo-
ren otoizgiroan abestu. 
 

Jaungoikoaren hegoenpean: ze bakean! (2) 
Indar guztiak dituenaren kerizpean (2). 
Jauna, nik dinot: "Nire kerizpe dot zuregan; 
bihotz guztiaz nago Jaunaren eskuetan." 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin dai-
teke, eta oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez 
amaitu). 
 
OTOITZA 
 

Jauna: ez zaitut larregirik ulertzen. 
Ez nazala bizi dinostazu? 
Nirea ez dala bizia, zeurea baino? 
Nik, bizi nazala uste dot, ba, Jesus! 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak la-
gunduko deusku Jainkoaren errukiaz asetzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 

ERANTZUN-SALMOA 

 
 

R/.Jaunagan dago errukia, Haregan askatasun ugaria. 
 

Barru barrutik Zeuri dagitsut oihu, Jauna, 
entzun, Jauna, nire deadarra. 
Begoz adi zure belarriak, 
nire oihu eskarira.   R/.   
 
Gure erruak gogoan badaukazuz, Jauna, 
nor dagoke zutik, Jauna? 
Baina parkamena Zeugan daukazu, Israelen Jainko, 
Zu begirunez zerbidu zaiguzan.   R/. 
 
Jaunagan itxaroten nago, 
nire barrua Haren hitzaren zain dago. 
Gau-mutila goiz-argiaren zain dago: 
Nire gogoa Jaunaren zainago.   R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Babilonian erbesteratuta dagoan herria bizitzarik bako, alaitasunik 
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    Hau esanda, oihu egin eban sakon: «Lazaro, zatoz 
kanpora!» Eta hildakoak urten egin eban. Esku-oinak 
oihal-zerrendaz loturik eta aurpegia zapiz estalduta 
zituan. Jesusek esan eutsen: «Askatu egizue eta itzi 
joaten». 
    Jesusek egina ikusi ebenean, Maria ikustera joan-
dako judu askok sinestu eban Haregan. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Garizumaldian, bihozbarritzearen ezaugarri bat dogu 
LIMOSNEA: dirutatik aske gagozala adierazi gura 
dogu. Eta badakigu ze gatxa dogun hau gure egune-
rokoan. Gure dirutik emoteak, ba, behartsuekaz egin 
gaizala bat; suma daiguzala geureak lez euren pre-
minak; eta eroan gaizala keinu honek Jainkoari dau-
kagun guztia eskertzera. 
 
ESKARIAK 
†    Eskatu deiogun Jainkoari, bizitzearen sortzaile 
eta burutzaileari, benetako bizitza amesteko grazia, 
Jesusengan dogun sinismena autortuz esalditxo ho-
neaz: Zeu zara, Jauna, biztuera eta bizia. 
 

 
 
—Zeure Semeagan sinisten dogunok osotzen dogun 
Elizan, Jauna, harengandik dogun bizitzaren  zabal-
tzaile izaten jakin daigula… Zeu zara, Jauna… 
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neaz: bizitzearen gaingo gure usteak aztertzea eta Jesusengan si-
nistea behar dogu. Egin deiogun harrera on, zutunik abestuz: 
«AINTZA, JESUS, ZURI BETI: ZU ZARA GURE ARGI». 
 

 (Garizuman ez da abesten Aleluiarik). 

 
[Letra motelagoaz dagoana irakurri barik itzi daiteke] 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 11, 1-45) 
 
    Aldi haretan, [gizon bat, Lazaro izenekoa, gaixo 
egoan. Betaniakoa zan, Maria eta honen ahizta Mar-
taren herrikoa. (Maria hau —gaixo egoan Lazaroren 
arrebea— Jesus ukenduz igurtzi eta oinak bere ule-
adatsez xukatu eutsazana zan)]. Lazaroren arreba 
biek albiste hau bialdu eutsoen Jesusi: «Jauna, zure 
adiskidea gaixorik dago». Jesusek, hori entzutean, 
esan eban: «Gaitz hau ez da hilteko gaitza, Jainkoa-
ren aintza azaltzeko baino, gaitz honen bidez Jain-
koaren Semearen aintza azaldu daiten». 
    Jesusek oso adiskide zituan Marta, honen ahiztea 
eta Lazaro. Hau gaixorik egoala jakinda ere, egoan 
lekuan gelditu zan Jesus beste egun bitan. Ondoren, 
esan eutsen ikasleei: «Goazen barriro ere Judeara». 
    [Ikasleek esan eutsoen: «Maisu, oraintsu juduek 
harrika egin gura eutsuen, eta hara joan behar al 
dozu barriro?» Jesusek erantzun eutsen: «Ez al ditu 
egunak hamabi ordu? Egunez dabilenak ez dau estro-
pezu egiten, eguzkiak argitzen deutso-eta bidea; 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren ize-
nean. 
—Amen. 
 

Sarrera oharra 
Ondo etorri, senideok, Garizumako 3. katekesi nagu-
siko elizkizunera. Bizi izaten irakatsi gura deusku 
Jainkoak, ingurua bizitzaz bete ahal izateko. Ez gai-
tezan burugogor izan, bizi garala aurpegiratuz. Gure 
bizitzea ustezkoa da-ta, zaharkitua dago-ta. Jain-
koak, bere Seme Jesusengan, sinismena bide, bene-
tako bizitza, amaibakoa, eskeintzen deusku. Jarri 
gaitezan bere esanetara. 
 
Sarrera-abestia 

 

R/. Zure aurpegi bila gabiltza gu, Jauna, 
 zu zaitugu argi eta salbamen, 
 zu, Jauna, biziaren babes. 

 
Ez gaitu hartzen gure hobenen neurrietan, 
ezta joten ere gure erruen ordainetan. 
Berak deutsuz, bai, parkatzen zure hobenak 
eta osatzen deutsuz harek zuri gatxak danak.  R/. 

 
Damu-otoitza 
Izan daigun uste on Jainkoagan: bere aurpegiko argi-
tasunak eroan gaizala gure itxituetatik urten eta be-
ragaz hartu-emon zuzenekoak izatera… 
 

 † Erruki, Jauna.   
 —Pekatu egin dogu-ta. 
 † Agertu guri, Jauna, zure bihotz ona.  
 —Eta salbau gagizuz. 
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Badaukat jatekorik eta janztekorik; 
badaukat osasunik eta dirurik… 
Zer gehiago behar da bizi izateko? 
Edo… ze bizitzatara deitzen nozu? 
 
geure giza-usteetan, batzutan, 
edo erlijio-usteetan beste batzutan, 
hilda egon geintekezala dinoskuzu, Jesus: 
behar ez diran loturei lotuta, katibu. 
 
Emoidazu, Jesus, zeurea dan bizia; 
usteei eta ohiturei, edo beharrizanei, 
edo erlijio-egiei loturik ez dagoana; 
behartsuari lotua, Aita gurtzen dauana. 

 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak eta 
Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Iruzkina 
    Senideok: gaurko liturgia honegaz urrats handi bat emoten dogu 
Pazkoara bidean; ia-ia bertan Pazkoan gagozela esan geike, Jesus 
hildako bat bizitzaratzen ikusten dogunean. Zer da hau? Galdetu 
geike. Edo hobeto: zer aurkitzen dabe Jesusengan beragana hurre-
ratzen diranek? Ahalegindu gaitezan apurtxo bat gure hausnarketa 
honetan Jesusengana hurreratzen; itxi deiogun berari gure bizia 
argitzen... 
 
    Betaniako hiru anai-arrebak, Jesusen lagunak dira. Baina orain-
dino judeguen legepean eta ohituretan jarraitzen dabe. Ez da, ba, 
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bako, argitasunik bako herria da: heriotzan dago; hilobietan. Jain-
koak zin egiten deutso bere herriari, atarako dauala hilobi horre-
tatik esanez. Jainkoak bizi izan gaitezala nahi dau. Ze bizitzaz, 
baina? 
 
Ezekiel Profetearen liburutik   (Ez 37, 12-14) 
 
    Honan berba egiten dau Jaunak: «Neuk edegiko ditut zuen hilo-
biak, atarazoko zaituet zuen hilobietatik, nire herri, eta Israelgo 
lurraldera eroango. 
    Eta zuen hilobiak edegi eta horreetatik atarazoko zaituedanean, 
nire herri, orduan jakingo dozue Neu nazala Jauna. Neure espiritua 
ezarriko dot zuekan, eta bizibarrituko zaree. Zeuen lurraldean eza-
rriko zaituet, eta jakingo dozue, Nik, Jaun honek, esandakoa bete 
egiten dodala». Holan dino Jaunak. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Bizikera ezbardinak dagozela ikasi geike Pauloren berbetan: Espiri-
tuaren araberako bizitza, eta haragiko grinen menpekoa. Bere 
ikasleei Espirituaren araberako bizitzara egingo deutse dei. Ete 
gara euretarikoak? Emon deiogun geure baietza. 
 
San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   (Erm 8, 
8-11) 
 
    Senideok: Grina txarren menpean bizi diranak ezin izan gogoko 
Jainkoari. Zuek, ostera, ez zaree grina txarren menpean bizi, Espi-
rituaren menpean baino, Jainkoaren Espiritua zuekan bizi da-eta. 
    Norbaitek Kristoren Espiritua ez badau, hori ez da Kristorena. 
Kristo zuekan baldin badago, barriz, gorputza pekatuagaitik hilik 
egon arren, espirituak badau bizia Jainkoaren salbamen-indarrari 
esker. Jesus hilen artetik biztu eban Jainkoaren Espiritua zuekan 
bizi bada, Kristo hilen artetik biztu ebanak berak biziazoko ditu 
zuen gorputz hilkorrak ere, zuekan bizi dan Espirituaren bitartez. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 
Ebanjelariak Jesusengan sinistera eroan gura gaitu autorpen ho-
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—Bizitzea guzurrezko iturrietan bilatzen dabenei 
(diru-zale, hondatzaile, eta gizagaixoei) laguntzen 
ahalegindu gaitezala… Zeu zara, Jauna… 
—Ahaltsuek eta mundu honen norabidea euren esku 
dabenek behartsuaren aldeko errukia erakutsi dai-
ela…  Zeu zara, Jauna… 
—Eliz alkarteetako hozkeriak, itxikeriak, bakotxake-
riak eta daukaguna ondo erabilten ez jakiteak herio-
tzan gaukazelako autortzen dogu…  Zeu zara, 
Jauna… 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan indar 
hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek berak ira-
katsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu mun-

duko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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gauez dabilenak, ostera, estropezu egiten dau, argi-
rik ez dau-eta». Eta jarraitu eban: «Lazaro gure 
adiskidea lo dago; baina banoa esnatzera». 
    Ikasleek esan eutsoen: «Jauna, lo badago, osatuko 
da». (Jesusek Lazaroren heriotzaz esan eban hori; 
baina ikasleek ohiko loaz ziharduala uste eben). 
    Orduan, Jesusek garbi esan eutsen: «Lazaro hil 
egin da eta pozten naz han ez izanaz, zuen onerako 
izango da-eta, holan sinestu dagizuen. Goazen, 
bada, haren etxera». Tomasek, Bikia eritzonak, esan 
eutsen ikaskideei: «Goazen gu ere, Beragaz hil-
tera».] 
    Jesus heldu zanean, ordurako lau egun eroiazan 
Lazarok hilobian. [Betania hurrrean dago Jerusalem-
dik, hiru bat kilometrora. Eta judu asko etorri zan 
Marta eta Mariagana, nebeagaitik doluminak emo-
tera.] 
    Martak, Jesus etorrela entzun orduko, bidera ur-
ten eutsan; Maria, barriz, etxean gelditu zan. Martak 
esan eutsan Jesusi: «Jauna, hemen izan bazina, gure 
nebea ez zan hilgo. Halan ere, badakit eskatu deio-
zun guztia emongo deutsula Jainkoak». 
    Jesusek erantzun eutsan: «Biztuko da zure ne-
bea». Eta Martak: «Badakit biztuko dala azken egu-
nean, hildakoen biztuerakoan». 
    Jesusek esan eutsan orduan: «Neu naz biztuerea 
eta bizia; Nigan sinesten dauana, hilda ere, biziko 
da, eta bizi dana, Nigan sinesten badau, ez da betiko 
hilgo. Sinesten al dozu hori?» Martak erantzun eu-
tsan: «Bai, Jauna, sinesten dot Zeu zarala Mesias, 
Jainkoaren Semea, mundura etortekoa zana». 
    [Ondoren, bere ahizta Mariari deitzera joan zan 
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Marta, eta esan eutsan isilka: «Maisua hemen dago 
eta dei egiten deutsu». Hori entzutean, bat-batean 
jagi eta Jesusegana joan zan. Jesus artean herrian 
sartu barik egoan, Martak topatu eban lekuan ber-
tan. Etxean Mariari nahigabean laguntzen egozan ju-
duek, harek bat-batean jagi eta urten ebala ikus-
tean, jarraitu egin eutsoen, negar egitera hilobira 
joialakoan. 
    Mariak, Jesus egoan tokira heltzean, ikusi eba-
neko, oinetan ahuspez jarri eta esan eutsan: «Jauna, 
hemen izan bazina, gure nebea ez zan hilgo».] 
    Maria eta haregaz etorritako juduak negarrez iku-
sirik, barruak zirrara egin eutsan Jesusi eta, zehatz 
hunkiturik, itaundu eban: «Non ipini dozue?» Eran-
tzun eutsoen: «Jauna, zatoz eta ikusi». Jesusek ne-
garrari emon eutsan. 
    Han egozan juduek esan eben: «Begiratu zein mai-
tea eban!» Baina hareetariko batzuek esan eben: 
«Itsuari begiak edegi eutsozan Honek, ez al eikean 
hau hiltea galazo?» 
    Jesus, ostera ere hunkiturik, hilobira hurreratu 
zan. Haitzuloa zan, harlauzaz estalduta. Jesusek 
esan eban: «Kendu harlauzea!» 
    Hildakoaren arreba Martak esan eutsan: «Jauna, 
kiratsa botako dau, lau egun baditu-eta». Jesusek 
erantzun eutsan: «Ez al deutsut esan, sinesten ba-
dozu Jainkoaren aintza ikusiko dozula?» 
    Kendu eben, bada, harria. Jesusek, begiak zeru-
rantz jasorik, esan eban: «Aita, eskerrak Zuri, en-
tzun deustazulako. Nik badakit beti entzuten deus-
tazuna; baina inguruan dodan jenteagaitik dinot, Zuk 
bialdu nozula sinestu dagien». 


